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Apenas 7,5% do Bioma Caatinga está protegido 

A Caatinga é considerada por especialistas o bioma
brasileiro mais sensível à interferência humana e às
mudanças climáticas globais. Apesar disso, apenas 7,5%
de seu território está protegido em Unidades de
Conservação (UCs) e apenas 1,4% dessas reservas são
áreas de proteção integral.

Apenas 113 (ou 31%) têm como objetivo proteger a
Caatinga, embora esse bioma seja predominante em todo
o semiárido brasileiro. É uma contradição que precisa ser
revertida”, afira o biólogo Bráulio Almeida Santos, do
Centro de Ciências Exatas e da Natureza da Universidade
Federal da Paraíba (CCEN/UFPB).

Ainda segundo o levantamento feito pelo biólogo, quase metade das 113 UCs são particulares e apenas 9% têm
plano de manejo. Na avaliação de Santos, a situação reflete a ideia errônea, porém disseminada durante muito
tempo, de que a Caatinga seja um bioma pobre, homogêneo e no qual não há “quase nada a ser preservado”.

“A Caatinga sempre foi o patinho feio dos biomas brasileiros. Em primeiro lugar, vem à preocupação com a
Amazônia, a Mata Atlântica e o Cerrado. A imagem da Caatinga é a do solo rachado e a do gado morrendo de
sede, mas é a região semiárida com a maior biodiversidade do mundo”, afirmou Santos.

As espécies da Caatinga, no entanto, ainda são pouco conhecidas. Cerca de 41% do bioma nunca foi amostrado.
Até o momento, segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, foram descritas na região 932 espécies de
plantas, 241 de peixes, 79 de anfíbios, 177 de répteis, 591 de aves, 178 de mamíferos e 221 de abelhas. No caso
da flora, mais de 30% das espécies descritas são endêmicas, ou seja, não ocorrem em nenhuma outra região do
mundo. O índice de endemismo chega a 57% no caso dos peixes, 37% no caso de lagartos, 12% dos anfíbios e 7%
das aves, segundo dados apresentados por Adrian Antonio Garda, do Centro de Biociências da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (CB/UFRN), durante o evento.

“O número de espécies descritas pode parecer pequeno quando você compara com os outros biomas brasileiros.
Mas estamos comparando com biomas do país de maior biodiversidade do mundo e em condições climáticas
completamente diferentes. Quando você compara com as regiões desérticas mais bem estudadas da América, a
Caatinga apresenta bem mais do que o dobro do número de espécies e com altos níveis de endemismo. Isso
apesar de mais de 40% do bioma nunca ter sido inventariado”, disse Garda.

Na avaliação de Santos, falta massa crítica dentro das universidades e de institutos de pesquisa locais para
ampliar esse conhecimento e difundi-lo entre e os formuladores de políticas públicas. “É preciso levar as
informações ao gestor. A falta de vontade política e de lideranças comprometidas com o uso racional da Caatinga
é um dos obstáculos para conservação desse bioma”, avaliou. Também é preciso derrubar o mito de que a
Caatinga esteja pouco alterada, defendeu Santos. Estima-se que tenha sobrado apenas 54% do bioma. Os estados
que mais desmataram foram Bahia, Ceará, Piauí e Pernambuco.

“Mas, ao contrário do que acontece no caso da Mata Atlântica, não sabemos com precisão o que já se perdeu do
bioma e como estão distribuídos os fragmentos restantes.
Fonte: FAPESP. www.reporterambiental.com.br
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A problemática da reciclagem de produtos eletroeletrônicos órfãos 

A problemática criada em torno da destinação e reciclagem
de produtos órfãos (como são chamados os itens
importados que não tem um fabricante responsável no País
ou entram de forma ilegal) pelas fabricantes nacionais de
eletroeletrônicos pode ser resolvida por intermediação do
governo, que levanta a possibilidade das empresas
brasileiras não precisarem se responsabilizar pela
reciclagem das peças.

Segundo o diretor socioambiental da Associação Brasileira
da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), André Saraiva, as
companhias nacionais poderiam arcar 100% com a logística
reversa e a reciclagem dos órfãos.

Entretanto, de acordo com o edital de chamamento para Propostas de Acordo Setorial para Implantação
do Sistema de Logística Reversa de Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos no Brasil, lançado no
início do ano pelo Ministério do Meio Ambiente, as fabricantes nacionais são responsáveis, nos primeiros
cinco anos do projeto, pela reciclagem de 17% do volume comercializado por elas, o que permite o não
envolvimento das empresas no processo de tratamento dos produtos órfãos.

Para o consultor ambiental e diretor do Pinheiro Pedro Advogados, Fernando Pinheiro Pedro, as brasileiras,
entretanto são responsáveis pela reciclagem dos resíduos órfãos.

Em 2011, a Abinee começou a trabalhar em cima de um estudo que levou a criação da Logística Reversa
dos Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos (REEE). O documento aponta sete desafios a serem
superados pelo setor para a implantação do projeto ambiental. Entre eles está a responsabilidade e a
forma de custeio dos produtos órfãos.

Com base em dados reunidos no documento, a linha verde (celulares, impressoras, notebooks, etc.) é a
mais afetada pela entrada desses itens no mercado informal brasileiro. Os dados retirados do Relatório
GIA, elaborado pela Global Intelligence Alliance, apontam uma penetração de 2% desses produtos no
segmento de impressoras, 20% em celular, 25% em notebook e 33% em desktop.

Em relação à linha branca (geladeiras, fogões, etc.), esses números são menos expressivos. Apenas o ar
condicionado sofre com 0,5% de penetração de produtos órfãos, enquanto os demais itens somam 0%.

O segmento nacional de eletroeletrônicos emprega, atualmente, mais de 180 mil trabalhadores diretos e
responde por mais de 15% da produção industrial no País. Além disso, de acordo com a Abinee, o
faturamento anual do setor representa 3,3% do Produto Interno Bruto (PIB) total do Brasil.

Por: Bruna Kfouri | Fonte: DCI - Diário do Comércio, Indústria & Serviços | http://patriciaguarnieri.blogspot.com.br
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Agrobiodiversidade

É o conjunto de espécies da biodiversidade utilizada pelas 
comunidades locais, povos indígenas e agricultores familiares. Estas 

diferentes comunidades conservam, manejam e utilizam os 
diferentes componentes da agrobiodiversidade.

O lixo que você ajuda a selecionar, jogando no coletor certo, é coletado, armazenado e encaminhado 
para reciclagem.

CONTAMOS COM A SUA PARTICIPAÇÃO!
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